En toen zaten we ineens alweer in week 4 van deze Cal! Wat gaat dat toch ontzettend hard!
Na onze vierkantjes van de vorige week gaan we weer lekker verder haken aan de deken zelf.
Heb je er een beetje zin in? Pak maar iets lekkers erbij en nestel jezelf in een lekkere stoel ;-)
De steek van deze week heb ik zelf de Mossteek genoemd, hij heeft wel een beetje een
“mossig” karakter vind ik zelf!
Toer 67
We gaan verder met kleurnummer 2017/2019/2010.
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna.

Toer 68
Je hoeft voor deze steek geen grotere naald te nemen, maar haak hem wel losjes. Wordt je
haakwerk echt iets te strak, neem dan wel een grotere naald.
Haak 2 lossen. Haak 2 halve stokjes samen in de 1ste en 2de steek. Hiervoor sla je de draad om
de naald en steekt de naald in de 1ste steek. Haal de draad op. Je hebt nu 3 lussen op je naald.
Je slaat de draad weer om je naald, steekt hem in de 2de steek en haalt de draad op. Je hebt nu
5 lussen op je naald. Je slaat de draad weer om je naald en haalt hem in 1 keer door alle 5
lussen. Haak 1 losse. *Haak in de volgende 2 steken 2 halve stokjes samen en haak een
losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 steek over hebt. Haak in die steek een half stokje.
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Toer 69 t/m 76
Haak 2 lossen. Haak 2 halve stokjes samen in de 1ste en 2de opening. Haak 1 losse. *Haak 2
halve stokjes samen in de vorige opening (waar de laatste van de vorige 2 samengehaakte
stokjes in zit) en de volgende opening. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je voor de 2
laatste samengehaakte stokjes van de vorige toer bent aangekomen. Haak nog 1 keer 2 halve
stokjes samen in de vorige opening en tussen de 2 samengehaakte stokjes en de 2 beginlossen
van de vorige toer. Haak 1 losse en nog een half stokje op de 2de van de 2 beginlossen.
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Toer 77
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. De laatste vaste zit in de
laatste van de 2 samengehaakte stokjes. Je haakt dus geen vaste in de 2de van de 2 beginlossen
van de vorige toer. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2018/1708/1054. Je zit weer
op 157 steken.

Toer 78
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste
vaste naar kleurnummer 1123/1011/1081.

Toer 79 ( voor foto’s zie toer 13 van week 1)
Haak 4 lossen. Sla de 2de steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes samen. Hiervoor leg
je de draad om je naald, steekt hem door de steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om
je naald en haalt hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je legt de draad om de naald, steekt
hem in dezelfde steek en haalt de draad op. Leg de draad weer om je naald en haal hem door
de eerste 2 lussen op je naald. Je legt nu weer de draad om je naald en haalt hem door alle 3
de lussen. Haak een losse. *Sla de volgende steek over en haak in de steek daarna 2 stokjes
samen. Haak een losse.** herhaal van * tot ** tot je nog 2 steken over hebt. Sla 1 steek over
en haak in de laatste steek een stokje.
Toer 80 ( voor foto’s zie toer 14 van week 1)
Haak 4 lossen. *Sla de losse van de vorige toer over en haak 2 stokjes samen in de volgende
steek. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je voor de 4 laatste lossen van de vorige toer
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bent aangekomen. Sla 1 losse over en haak een stokje in de 3de van de 4 beginlossen. Hecht de
draad af.
Toer 81 ( voor foto’s zie toer 15 van week 1)
Hecht aan de andere kant kleurnummer 2018/1708/1054 aan in de 3de van de 4 beginlossen.
Haak 1 losse en haak een vaste in dezelfde steek als waarin je de draad hebt aangehecht. Haak
een vaste om de volgende losse. Haak nu in iedere steek en om iedere 1-lossenlus van de
vorige toer een vaste. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer 2017/2019/2010. Je hebt
weer 157 steken.

Toer 82 (voor foto’s zie toer 67)
Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna.
Toer 83 (voor foto’s zie toer 68)
Je hoeft voor deze steek geen grotere naald te nemen, maar haak hem wel losjes. Ook nu geldt
weer, dat als je het zelf wel te strak vindt worden, je gewoon een grotere naald kunt nemen.
Haak 2 lossen. Haak 2 halve stokjes samen in de 1ste en 2de steek. Hiervoor sla je de draad om
de naald en steekt de naald in de 1ste steek. Haal de draad op. Je hebt nu 3 lussen op je naald.
Je slaat de draad weer om je naald, steekt hem in de 2de steek en haalt de draad op. Je hebt nu
5 lussen op je naald. Je slaat de draad weer om je naald en haalt hem in 1 keer door alle 5
lussen. Haak 1 losse. *Haak in de volgende 2 steken 2 halve stokjes samen en haak een
losse.** Herhaal van * tot ** tot je nog 1 steek over hebt. Haak in die steek een half stokje.
Toer 84 t/m 91 (voor foto’s zie toer 69 t/m 76)
Haak 2 lossen. Haak 2 halve stokjes samen in de 1ste en 2de opening. Haak 1 losse. *Haak 2
halve stokjes samen in de vorige opening (waar de laatste van de vorige 2 samengehaakte
stokjes in zit) en de volgende opening. Haak 1 losse.** Herhaal van * tot ** tot je voor de 2
laatste samengehaakte stokjes van de vorige toer bent aangekomen. Haak nog 1 keer 2 halve
stokjes samen in de vorige opening en tussen de 2 samengehaakte stokjes en de 2 beginlossen
van de vorige toer. Haak 1 losse en nog een half stokje op de 2de van de 2 beginlossen.
Toer 92 (voor foto’s zie toer 77)
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. De laatste vaste zit
tussen de 2 samengehaakte stokjes en de 2 beginlossen van de vorige toer. Je haakt dus geen
vaste in de 2de van de 2 beginlossen. Wissel bij de laatste vaste naar kleurnummer
2018/1708/1054. We zitten weer op 157 steken.
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Toer 93 (voor foto’s van de volgende 5 toeren zie toer 27 t/m 31 van week 1)
Haak 1 losse. Haak een vaste in de 1ste steek en in alle steken daarna. Wissel bij de laatste
vaste naar kleurnummer 841/842/851 van de Velvet.
Toer 94
Haak 3 lossen en haak in dezelfde steek nog een stokje. *Sla 2 steken over en haak 3 stokjes
in de steek daarna.** Herhaal van * tot ** tot je nog 3 steken over hebt. Sla 2 steken over en
haak 2 stokjes in de laatste steek. Wissel bij het laatste stokje naar kleurnummer
1711/1001/1114.
Toer 95
Haak 3 lossen. Haak in de opening na de 2 stokjes van de vorige toer 3 stokjes. Haak in iedere
opening tussen 2 groepjes stokjes 3 stokjes. Haak in de laatste steek (de 3de van de 3
beginlossen van de vorige toer) een stokje. Wissel hierbij weer terug naar kleurnummer
841/842/851 van de Velvet.
Toer 96
Haak 3 lossen en in dezelfde steek nog een stokje. Haak in de opening na de 3 stokjes van de
vorige toer, 3 stokjes. Haak verder in iedere opening tussen 2 groepjes stokjes, 3 stokjes.
Eindig de toer met 2 stokjes in de laatste steek ( de 3de van de 3 beginlossen van de vorige
toer). Wissel hierbij naar kleurnummer 2018/1708/1054.
Toer 97
Haak 1 losse. Haak in de 1ste steek en alle steken daarna 1 vaste. Wissel bij de laatste vaste
naar kleurnummer 1240/1820/1710. Als het goed is heb je weer 157 steken.

We zijn aan het einde van week 4. Nog net geen echte deken, maar je hebt toch al wel een
behoorlijke lap op schoot liggen! Ik hoop dat je erg blij bent met het resultaat!
Denk je nog even aan het afhechten van je draden?
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Geniet van je hobby, geniet van het haken. Tot volgende week!
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